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O ASTSaOIDE .
I

¦ NOSSO PROGRAMMA
.Eis que surge hoje o «Astoroide»

com o seu novo programma. O lueta-
dor uão causa: vitorioso e oíFauoso
pelQ /esplendido, triumpho qúe acaba
de obter, na gloriosa campanha d'a-
boi i ção da escravidão no império do
Brazil, campanha esta em que elle
hictou com tõiio/denodoe patriotismo,
que jamais a inveja poderá lheextor-
quir esta verdade, elle poderia insa-
ri lha r suas armas e dizer—cumpri
meu dever, minha missão está com-
pleta.
.Porém, não.

. , Elle é um filho amante de seu paiz;
elle nasceu do patriotismo e para elle
vive, embora que p ra isso muitos tro-
péços tenha de encontrar na sua mar-
cha,embora, porém,.nào recua, porque

^entende que o progresso de uma nação
Mò estaciona deante de uma victoria,

Pi eeisamrs de trabalhar muito para
chegar ao grau de prosperidade por
todos almejada.

Os perniciosos males que a escravi-
_.dão nos legou, este monstro cruel que

a tudo nos reduzio, ainda não foram
abolidos do meio de nós; ainda senti-• mos suas funestas consequeucias;e tor-
na-se portanto preciso uma nova abo-
lição.

Abolição do erro, abolição da igno-¦'¦. raheia, abolição da ociosidade e assim
por diante. v

Ò Brazil de tudo precisa, porque tu-
^4o lhe tem sido negado.

Iriamos longe se fossemos ennume-
raras reformas, actualmente reclama-
das pela nação; entre ellas, porem, ei-
tamos a de instrucção popular,porque é
d'essa que nos vamos oecupar; é d'essa
que vamos constituir o nosso program-• ma, sem com istodescurarmos d'outras

¦ medidas d'interesse geral.
Disse, em um discurso na câmara

temporária, o exmo. sr. dr. Aristidos
Augusto Milton, multo digno deputa-

, do geral, por este terceiro -distrieto:
«tolas as reformas de leis são inúteis

: em quanto não reformarmos a nossa
educação política, é d'ella que preci-

. samos*. A experiência se encumbe de
provar esta verdade.

Ás nações que hoje admiramos e

que nos servem de modelo só se en-
graudecerão depo s que estabelece-
ram a instrucçãp publica e obrigatória,
como sejam: os Estados-Unidos, Ale-
um ti ha, Bélgica etc. etc. A própriaFrança tambem já se convenceu queé uma nulidade o seu progresso sem
adopção d\?sta medida.

Um grande pensador francez, sendo
perguntado; qual o primeiro proble-
ma? respondeu, a instrucção popular.O segundo;

A instrucção popular.
O terceiro.
A instrucção popular.
Fazendo nossas as palavras (Teste

autor julgamos por ellas ter respon-
• lido a todos que pedem reformas de
governo, sem curarem da reforma das
reformas—a instrução publica,

O México, esta triste herança da
Hespânha, tem adoptado, depois da
sua independência, todas as reformas
de governo; no entretanto jaz n'um
atra :o de civilisaçao que parece in-
crivei ser elle urna nação d'America:
e qual a causa? a falia de instrução.

Se no Brazil a instrução estivesse
levada ao nivel d > Suissa e outros
paizes, jà mencionados, nós não esta-
riamos com uma enorme divida pu-
biica, a qual, dividida pelos habitam
tos do Império, já aüinge a 95/#000
por cada um.

Não esta riamos com um eleitora
do de 2 % sobre a população total
do paiz; não estaríamos ainda, agora
mesmo, com uma àssembléa provin-
eial escandalosamente esbanjando os
dinheiros públicos, com protelações
úiconfessaveise concessões criminosas

Não estaria mos, não. por certo, por-
que cada um governa segundo ps go-
vemados.

O abolicionismo, no empenho santo
de regenerar esta pátria, apôs a sua
primeira conquista, tem escolhido pa-
ra seu programma a instrucção po-
pular; porque se elle deu a liberdade
material deve tambem dar a mcral,sem
a qual a primeira íiearia -incompleta.
D'este trabalho hade, necessariamente,
nascer o futuro :l'.iste paiz, conforme
as razões que deixamos enunciadas. E'
necessário criar-se novos homens, que
nos governem,poríjne dos actuaesnada
mais temos que -esperar, visto a cor-
rupçào os ter minado, quasi na sua

totalidade, ao ponto d'elles mesmos
descrerem da salvação da pátria.E, por isso que elles nada mais fazemdo que acabar de lançal-a ao abysmo,li-
mitando-s; a dizerem: «quem vier quea salve; isto está torto, torto fique; co-
mainos nòs assim como os outros come.
ram; patriotismo, na oratória e a im-
prensa.

São estes os credos de ambos os
partidos moíiarehieos «Teste paiz. 

:
Na Europa são conhecidos por dois

grupos que, pela ambição, disputam-
o poder. ' . *

A'visía d'este estado calamitoso è
preciso luz e mais luz. para espancar
as trovas da ignorância-; foram estas
as palavras do nosso primeiro numero,
são as de hoje e serão as do futuro,

Temos portanto, como continuação
de nossos serviços ao paiz, resolvido a
abrir aulas no ejiinoioda uòssà redac-
ção,para instruir-se a todos qu j d'ellas
se qu-.iram utiiisar, cujo programma
publicaremos ao num .to vindouro, i

N *n J y

LEIDEÍ3 DE MAIO
Assim descreve «O Paiz» a penna

com à qual su-a aiteza.a princeza impe-
rifí regente, sancciououa áurea lei de
13 d i maio:

«E' Ioda de ouro, tendo no dorso ,48-
brilhantes, cuja grand <za vai augmen-
tando desde a extremidade superior
atè á base da mrvura prin pai, onde
se engasta uma linda esmera-Ma cir-
cundada de brilhante, formando o nó
c mirai de um laço.artisticamente feito i
e abaixo do qual se destacam nuas ova-
es, contendo uma 'coroa imperial, ea
outra o brazào da imãs da casa de Or--
leans. ,-

No. corpo da penna, e quasi na sua
extremidade interior, vê-se ainda um
dragão todo cravejado de brilhantes,
emblema da casa de Bragança; sendo o
espaço comprehendido entre os dous ei-
tados emblemas oecupado pela sèguin-
te inscripçáo:

«A d. Izabel, a redemptora, o povoagradecido»=lendo-se do lado opposto
o numero ea data da lei.

Esta magnífica obra da ourívesariâ è
guardada em rica caixinha de pratacom lavores, representando ramagem
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e«í=3=3:
te louros etimdo ha parte superior do j
ampo esta inscripçao:
ASUA ALTEZA 1MPERIALREGENTE

D. tobjl A Réderaptora,
«0-povo brazileiro»

Lei n. 3X>3 de 13 de maio de 18S8.
Dentro da caixa a penna repousa

sobre unia almofada de setim azul, co-
berta por um caixilho de vidro.

Aeivditamos que as pessoas que con-
tribuiram para essa demonstração po-1
pular à exelsa prihcéza e o publico
a oh a ra ra a pff,- rea d i gn a d o po v o e da
augusta regente.

A exposição é feita com a iiidulgen-
te venia de sua alteza, rè.spei|os^m *n-
te impetrada da mesma augusta «senho-
ra pelo sr. dr. Luiz Pedro brago, mi-
eiador da subscripçao popular. »

""* *«3"B(BBS£ss;

TELEGRAMAS
Rio, 29 às 12e.55m.
O deputvdo AfíbnsoCelso Junior dei-

xou hontem sobre a mesa da câmara a
nota de uma iulerp dlaçào relativa á
representação de diversas câmaras mu-
njcipaes, pedindo a revisão da Consti-
tuição*

Rio, 29, á 1 e 55 m.
.. A «sessão dchoje do senado correu som
imporia ncia.

Na câmara dos deputados foi boje re-
conhecido deputado pelo 14° districto
da Bahia o dr. Elpidiode Mesquita, queem seguida tomou ass-jnfco.

Milão, 28. ".'•.'
O imperador do Brazil foiaccommet-

tido d -. novas perturbações nervosas,
que oceasionaram uma crise.

Esta. felizmente, cedeu ao emprego
de fortes injeeçõeshypodermicas de
cafeína.

-O estado de fraqueza <bsua magesta-
de è eno me e é actúalmente o quemais preocupa os médicos

Em conversa como dr. Semmolo, do
clarou o imperador que abolição do ele-
mento servil no Brazil era a maior fe-licidade que tinha experimentado emsua vida.

Sua magestade conserva a rasãoIncida.

verno as cederá polo preço mi nino ou
gratuitamente, conforme á sua «situa-
ção.

Artigo 3o—Para oceorrer as despe-
zas necessárias á execução da presen-
te lei será applieadá melada da verba
votada u'este o nos exercios futuros
para introducção de immigrantes.

Artigo 4o—Ficam revogadas as dis-
posições em contrario.»

—Na câmara dos deputados o sr.
Rodrigues Peixoto apresentou o se-
guinte:

A« assembléa geral resolve:
Art. Io—Fica m extinetas todas as di-

vidas resultantes da transmissão da
propri dade escrava, taxa sobre es-
cravo e multas respectivas.

§ Io O governo mandará dar por findas
quaesquer acções judieiaes que, por esse
motivo, se estiverem promovendo.

§ 2o Réstituirá as quantias cobradas
amigável, ou judicialmente, depois da

político arneaça-o com uma -¦,.,.-.,,...,-,
a bom do serviço publico.... e o v,)])V^,sentante que defende bem deusintei

daia em que foi promulgada a lei n.
3353, que extingue a escravidão,

Ari. 2o—lio vogam-se as disposições
em contrario..»

_i. ni ¦»«mtuobst ganauRBctco i*imu>

C0LLSOR&ÇÁ0
AINDA CHEGAMOS A' TEMPO

X PROJECTOS DE LEI
Ó sr. barão de Ootegipe apresentou

m senado o seg-ünte projecto:«A assembléa geral legislativa decre-Ia:
Artigo 1°—O governo fica auetori-sado a fundar colônias agrícolas de na-«ionaes, comas mesmas vantagens e re-

|imen com que são ou foram funda-das as colônias ectrangeiras.
Artigo 2°-Serão concedidos aos agri-cultores, que íocalisarem em suas ter-rasttrabalhadores nacionaes, as mes-mas vantagens e sob as mesmas con-dições que sào Ou foram concedidas aosagricultores, que receberem trabalha-«doresestrangeiro .

.Paragrapho unico.—Aos brazileiros,
q gr l-ead irem estabelecer-se em ter-

m*'com.o proprietários, o go->íVtó pi-io

A' convite do sr. presidente Macha-
do Portella, reuniram-se na noute de
21 do passado ao palácio d í Victoria
os senhores deputados membros da
commissão de instrucção publica; afim
de indicar os meios de reformar a ins-
trucção popular lüesta provincia.Terminou esta conferência a meia
noute, concordando s. exa. em mui-
tos pontos com a commissão que accei-
tou algumas medidas apresentada pelosr. conselheiro Machado Portella.

Tratou-se de garantir o professo-rado e de dar melhor desenvolvimen-
toa instrucçãe publica.S. exa. mostrou-se favorável ao pro-
jecto de estatística escolar, qne em bre-
ve vae ser apresentado á assembléa
provincial.

Muito bem, se ha m-dida qua to-
nha por fim o futuro do povo; tomada
peios governos ou pelos representantes,
ó de faeto a reforma cia instrucção pu-*-blica. O estado em que existe* o professorado entre-nós náo; é mais1 conster
nadòr, sim vergonhoso, degradante e
miserável. U y

^ugeitando-se ao fluxo erefluxo da
politicagem dos vis mandões das aidei-
as, muitos das quaes analphabetos sàoescolhidos e nomeados com auetorida-
des propostas ao ensino.

Qual a razão d'estas remoções bai-xasquese tem dado aos pobres pro-fessorasdurante a aseençàode senhor
Cotegipe, senão a imposição dos beo-
cios partidários da «roça»?

Qual a razão d'este desanimo do pro-fessorado entre nos? E' a ingratidão
do governo, é a perseguição partida-ria de que è victima o levita da luz.

Um indivíduo que dispõe de quatro«votosinhos» comprehende deitar sob
seu.--pesa um pobre professor e logo
que este resiste, o ousado, o pseudo-

ses de urna dirige logo uma cartinhaau senhor presidente «Ia provincia qu©de uma sô p miiada empurrão infelizmissionário da sciencia, da moral e dobem para uma plaga distante, sem at-tender ão «rien de tout».
A li! .. (j.u : m é este émpregpdp quorecebe uma remoção, que infama «sua.sucüptibilidade, ou dignidade gànfUpela. lueta cio trabalho, -io comprimen-

to do dever? E'o professor que depois
de um período irhmeusò de trabalhodeixou ficar grande somma de cida-dãos probos; de homsns úteis á «sooie-
dade á pátria, â familia e. portanto a.Deus; que não deu o «voto* ao tartufodo governo.

Se os governos soubessem os males
que resultam das remoço-s assintosas;
á educação popular já de muito não se
prestaria a tào, vil abuso.

Por esta cidade podemos avaliar oestado das escolas das aldeias a dossertões.
Uma cidade como esta onde o de-seiivoivim'«uo social é progressivo,vergonhoso è diz .-r o estado das escolas.
A primeira cadeira regida pelo nos-

so amigo professor Ciueinato Franca
cujo zelo e cuidado pela educação in-
tellectual moral e religiosa das crean-
ças è por demais reconhecido por to-*
dos n'esta cidade; pois não elogia-
mos—o fizemos justiça eappelamcsao
publico para o que dizemos á .seu res-
peito. Em pouco tempo que chegou
aqui tem sahido de suas mãos um
numero nunca menos de vinte ho-
mens, capazes á entrar na arena da
vida, tendo no coração a luz bene-
fica da moral e no espirito o conhe-
cimento da omnipotencia ena intei-
ligoncia os princípios elementares das
sciencias que formam a base ver-
dadeirá da vida social e praticadohomem.

O numero da matricula d'esta esr
cola sobe a cem e mais (veja o ai-
manak de Diogo Vai lasques) a fre-
quencia é extraordinária; no entanto
não será uma ingrotidão que ellepa-
gue um prédio á sua custa para es-
cola? Porque razão não tem casas es-
colaresou não auxilia o goveano aos
pebres professores nos alugueis das
casas para este fim tão necessário e
tão uti.i?

Pois, aqui, que os prédios isto é, os
alugueis sào caríssimos,, ainda tira o
professor deseu ordenado tão 'resu.?
mido, tão chorado, a metade para
pagar casa para escola?.

K horrível. encontextávelmente elles
hão de recuar perante esta onda de
en gratidão do governo.

Não poderia a camar.as municipaes
auxiliar aos profossares. no pagamento-
de caza para escolas? -v -y*^

Principalmente nas cidades de pri**
meira ordem como esta, que é uma ver;

, gonhaas casas onde funccionam as pro--"
| fessores a excepção da 3a. cadeira qu$
| está num salão do convento do Carmc-i
I Uma saja apertada, repleta de i^ifâi^S
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nos, um sobre os outros, como «sardi-f
•aluiem ti^dlas* «oan hgyiouo, sem es-
paço, semoommedidades para certos
necessidades urgentes rio corpo e mais
ainda-, ascreaiiças á ;ada momento e-s-
lão á rua, procurando as ihonturèiras
á distancias quo o professor não íiscali-
zal-as; porem, que ha de fazer, so a ca-
sa nâo tem uma sontina.

Depois \\ào ha lim livro para as cre-
ancas, não ha um mappa para o ensino
instrutivo de cortas aia erias, não tem
mobília a escola;ô entre tios uma verda-
deira masmora cujo custodio é o prece-
ptor.

Qual a razão desses pobres emprega-
dos tão úteis á todos uão receberem soos
ordeuados p-das coll jet u\ias^

Coitados vivem sujeitos as esca mo-
.agem dosprocurãdòres quo lezarh%psj
e apagardo5,6 o 10 ()i°, oecasi&.s ate
mais. Horrivol condição! . . .Tão ute-
is a Pátria e lão esquecido dos gover-
nos ! . ..

Esperamos que a uova reforma ve-
nhaelovar o profossorado, facilitando-
o nos meios do emulação entrevista no-
bre classe victima das vinganças par-
tida ri as.

Nenhuma nação pode ser grande sem
instrucção.

Esqueçam-se os senhores represen-
tantes provinciaes dos frades, deste
anathema «io progresso, aquella praga
que so serve de destruir a canna verde-
jante da grande arvore moral e do pro-
gresso; cuid ^m no profossorado que é a
escola e o mosteiro das virtudes mais
santes*

Nesta epocha, em que so necessitamos
de luz, deve o governo ei -var o p.rófes-
sorado este modela dor do homem fntu-
ro é daquelles que sahiram da negra
senzala.

Se havermos de ter como moralista o
jhypocrita revestido de mongo os «co-
lebresfrãdocos» ele ve-s3 òs professora-
dó,porqu í esto, educado un outra escola
mais solida e livre, fornecerá á nação
uma instrução regeneradora e sã.

CLUB CAIXEIRAL
¦_ m ^if mm ¦ 0 Wflgjg

Acha-se funcionando no prédio onde
reside o sr Joaquim Marques,á rua das
Flores, uma sociedade de dança, com-
posta de moços do commercio,"

Provine-so alguns moços que, quei-ram aprender a dançar, para se pro-
por -m a mesma a qual tem um bom
mostre para este fim.

E3TRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

ponet, em São Felix, recebe-se anima-
es para tratar naestribaria, por dia, ou
por ríiyz, sob cou Irado.

Támbem vendo capim aos foiches.

í£.â4»S %m&

ATTENÇAO

Mattos e Companhia retificando o
seu aniiuncio anterior, declaram que
cobram 400 rs. por cada lingada nos
seus guindastes,—independente da dis-
peza de ganhador que faz a lingada;
bem como não se responsabilisam por
qual quer.avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volu-
me.

Cachoeira, 27 de março de 1888.

CãIXâS Pkàk TYPOS
N'esta, typographia se dirá onde se

fabricam caixas para typos e cavale-
tes para ás mesmas, com toda a por-feição e por preços módicos.

Aceita-se encommendas.

M

.NDRE MORAES
O proprietário d'es.o bom conhecido

estabjliecimonto participa aos seu.s
freguezes, d'esta cidade e seu rcconca-
vo, que se acha bem sortido das molho-
res fazendas francezas, inglezas, alie-
mães, calç. dos, miudezas,. pVrfunlari.-
as, roupas feitas o que iudo do hora em
diante venderá por mu (o menos do
que outro qualquer estabelecimento,
visto d esta vvz suas compras serem
feitas com grandes vantagens e capri-
chosa escolha; quem duvidar venha
ver, que seu estabelecimento so acha-
iá aberto das G da manhan as 9 da
noute.

27 Rua das Flores n. 27.

3
v' ATTENÇAO!
BRANDE LOJA DE FAZENDAS

;: NO CURRALINHO
; Antônio Rabino Spinola de Andrade
rezolve vender, d'ora em diante, suas
fazendas pelo preço da capital, com me
táde do desconto, isto á dinheiro; por-
tanto quem quizer certificar-se da sua
(âeclãraçào e da novidade qu-o ha em
seu estabiLcunento commercial, di-
rija-se à sua loja «Veneza» que encon-
trará chitas de 320 por 280 reis oco-
vado. Grande sortimento de medras-
tos, chapéus para homem», senhoras e
saeninas, cregueílas, flanellas etc. Ca-
mkas, Bnegaria de quadros; completo
sortimento de livros para ensino pri-
mario ás creança;litidas ponteiras para
'fumantes, completo sortimento de ma-
ieriaes próprios para sapateiro, além
deAinuitCvS outros artigos que è desne-
^sarioenanumerar. *'¦

1 fft É&1 EB

i
N'esta bem montada casa de negocio

vende-se manteiga ingleza de bóa qua-lidado, chá da índia e pivto, assim co-
mo tem sempre massas finas de todas
as qualidades, na rua Formosa d'esta
cidade.

ATTENÇAO

André Moraes acaba de receber da
capilal, um rico o pomposo .sor imoiHe
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis^ab covadq. uma partida de
sapatinhj,.' para senhoras a 4$000, e
das enfeitadas a 6$0G0, uma peça do
madrasto encorpado por 5$000 e mais
artigos que chama a attençao de seus
freguezes , eque está disposto á quei-mar por menos 30 0(0 do que outra
qualquer, quem duvidar venha ver...

m
Grande avariado sortimento de fa-

zendas trouce da capital Manuel Ter-
tulian.o de Almeida, proprietário da
lojo a rua Formosa n. 44, garante ven-
der por menos, que outra qualquer ca-
sa, 25 por cento peças inteiras.

As exmas. sras
Grande-espozição dè cretone nos dia

23 24 25 loja de 
"Manuel 

Tertúlia no de
Almeida, preços resumidissimos, rua
formosa n. 44.

Grande queima sem fogo, na loja de
Manuel Tertúlia no- de Almeida, não
percam tempo vam ver o magnífico
sortimento e o preço que está vendeu-
do esta conceituada loja, ô de admirar?

Rua Formosa n. 44.

COMPANHIA BAHIANA
De Io a 30 de junho de 1888 >

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

1
2
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
ÍS
19
20
?f
<¦%.'.!

9 O

23
25
2Q
21
28
29
30

Sexta-feira j
Sabbado 
Segunda-feira...
T rca-feira.
Quarta-K ira
Quinta-feira
oexta íeira
Sabbado
Segunda-feira...
Terç -feira
Quarta-feira ....
Quinta-feira
Sexta-feira
._>_( oDauo.. • 
Segunda-feira...
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
Terça-fu^ra..... ,
Quarta -feira.."...
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado...

a # • • •

10

12

1

5

6

4

8

10

12

5

6

7

B

7

8

9

10

i

7

8
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TRIUiVIPHA A VERDADE

Está conheâ.o pelos m^us numeroz^s f-egir^s qm é a lo j
Bifeis b<>m so"tUa d'ísta cidade, e a qu' tmti/enias de mais apn
rado gso, e éa qae venle sem ganhar para *ji.\\n ac bnr d<
prova' q:ie n„o ha competidor, venham crer e scieutificanr-se da
ver»üde.

Um covaio dc me inò de qualquer côr por 88 J rs. egual a >•
qm po< ahi ve »d m a 960.

Um covado 
'-*$ 'CBZvmíra 

granito por 2500, igual a que po^
ahi vendem a 3~»Ü0.. '

UOjw, impo fcnvle so't<roento de lan valem 800 rs."fim 
covado á* s-iMiêtA liza por 2)) rs.

Uin ehàpèo a 1 >*è M»n«no ror í600.
limpar de botina* ouro da ru^ia com iíhoz, o que hi de me

lho-- fo* ÉÍ)p»¦- Um par de sapatinha ingPza pjr 7jj00 todos ven lem eguil por
âgoiio. •

Um p*r de sapa?o verniz que iodo* vendem no-- lOíf.igul por 9$000.
Um p^r, de sjpat) c*Íuo da russia por 4SJ0Ü0 é de admirar.
D•?•!»-!umbrau|e ¦ bortimeniu de casamira prôii e àd cores, em pe

ms e cortes.* 
Baús b híkps n' d< cô es c-eones oa^a tiios o* oráç/í^ m*

dra^Qs, chapéus para h.mtnse senhora*, o qua hade mais mo *
•'der^Sw^AA^AY:.;,

, Fi hu* H>o* *^ (,o « seda, luv-.g, l IqüM; Qô e% espartilhos, calçados'$ uma infeniladô de a ti gos qnp ó com a o e>eoça d)v fre«;»i»í-
$es fMísso in >«ír»;j j isttii ar j «e lifiíi <i'e4*i eii * ta iia/* h« comovido?.

Avizo «os f eguez^ p >r ieVro.* 30 Sol c-^i* q ie outro qu.lquer.
19 Hu» da ponte vettia 19

T#TR fl_i__L_fc__i
*

Tinto e btftfico, de prirae rr,
^egiihtJa qijjVÍíâadei vwn'e HiRonr

o»ies \Uveira. (^ pipas bar
h <4 » retalhe em 1t* *, a.coviaçfte

de ie vin lme no co.niíieroio uru
i o immerisa:

Ode p imera qua'i t»de tem
suu-!>tuí.i<. fé f íl uiH/j*^ o dj Lh-
i òa e muits ca as qu» vtíúa(á
et- tMit no >ui> i uidvi por*í u>ell*, S'jm a jri n'\in iecl«ofi.i-

vá» por p^íta dn «ii, fr guez?«.
De os to f»a ab ic» d- café

nuídj a iu* dis Fíohs n 21.
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(j»ApARl4 LEALDADE

^^|fâ:-|fèp|^-Utfm ire massas fl
nas íOiíio seja to«'d.__ôi'»é apoiOpa*
*fer, bolaxa- Ad«.*l!na .íiasifò, Luzo
Britlilnifo, bi^colius fíiius--fatias da
Bainha 

'$ 
flor do l igu.

Bi »H;a fi rmosíí n. 15

..ri

fígra ía^r 1 | co y.^ ponie p erfuta*
m rt eaoAd^ ngiBza. j|^ ..,

Mamona se e-i;aag«»ras..s'\o ao--»
nimns nm vu'tcl m»| a ^ui b nd^
de, cheg,a i lo l^uos o* s ev a pre-
feril -a•¦¦pá a s^i uzo pavi Cií.ir.

? O *eu l?bicaot^ rogí^ja ejjo
ter coíts g;Mo f briear u^a c r-
r;t;,ja <<ue" i^tá 'âCüíia- de. t 'd-*s Ana:-,
c o naeí , e * o p - rtóíe.s a mu tat es
tVan^e r-s, que ó tvm mento por
uào >ereiu do: m z. >

O fc.nnuneiau <j. t m a profámj«
chvacJío que o ie peíuivel pu

Manuel Copieis 5fo «ir^/ontinua
rompeu fdrio <íq «*^éuuiiOj,

<>irio é ge ai noütí onhviio,
lísta raio é o v^'.i*d i o eatò da

inea^exin^^ f*fUi^, e rniis,
a;ua lii'^ poviem faz-r $zpi éencí o
mioi no r c i de que sej« um p^o-
dúct{) ía^uiCíídu |.f|ii fe? tjiíodo
se;\ ve aí ade: n» pá 1 _áa , p .ís o seu
I bâcMite 1 ín io í^iüí^CAminto
p oíi^tonal q í * jem n° tai ^n-
íusi ia ^ó m.íii.puía o m- h r café

qu èiíCMitr* uo mor-hk?, rizõvs
e-u^àie u ca lo «i na ditara do
*eu verdade r? vai r. , ;, y ,

A exmas.Aiüi |^s que deseja rena
uzar ire um ge «eíO tèo phAfeito
m*nd/«râo $$mi$$t$$ dí/'¦-mesmo
ua f„brit» 

"« íua (i,-!&-r'lO^'ís-.n• 24
Uica/ uiiicVa ofii' é yealij

P^eco l|0oO o káo.
—w .

FllÜO ÜOZ1VBH AN7>ÍO
Café sup^rio%n_oido,pura y

e' mn-ito SaboAozo,.
R'?a:da"Pr-vca n; 7. lmã

.€EI{VEIvBhAZiLElRv
'Av''"'''; '' v ''' ¦ '¦' • ¦' '' ¦

JOGO a..'diizia, 440,78,.. % gârr*frs«u vmp6riH-dor ^ta sitiadaiMtt. |
«.m^mprtt ;amb depos:i?o;:gr>ndH.t>SAvetAi!a.ifsí; feoflító| T«eu^và q>nção, produzida qner pc^.Mthma

quainidade da mesma,, b$aim e
Ífâtè.y' '*'.:.!!.;# " ¦ ,.,:>t' 

E^a cerveja ¦•¦.:&¦ linaiteravél for¦r.^ríínnos.Y'" ".a^y-'- aaa^

üa v !)(} <í >T(t« cão, ao que.\8^1'"(p[i,:hflmehio) quer por sçÉílmes
oafessa-.suma^^n-e ^aío.^; ;. 
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'br()iichlie*,^qu>r?ptí^.mele
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AGOA CEU MA -yí,--
- «.!-iÔf ?ürí'dlí!^ e.mfe; . O Uiílhür {:rcpflr«d(Aí>«tf9Yiíaitf
^^-: 

•ivm^í.di- . ^*:u...;^ia:|ar: èI ca^as e fo^ia^r o cabeíla, ven-
"tf*" •>. 

. " -'tf-^tf v.'i ... .. ';Vv. . _¦< 
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Ci&AliápS aCíLM-íNIES

l PixU fazerem des^nparecer iris^»
I

tl«

qu^r por ««les*
tia*do,cafc>çáo e.^o fi^yoj^ ^;i- - Venite- tfEr ne>stOA-Siüfõe:í ] $r-, Sil*
va ;,Frejtas ^^^^^00x^1^
.i'brmoáal t Ia S -a; r1,V;a Çe';;a; ¦ MS.
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